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Inleiding  
  

In dit jaarverslag legt uw ouderraad (OR) verantwoording af met betrekking tot haar activiteiten in het 

schooljaar 2021-2022. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen en/of opmerkingen hebben, 

dan kunt u contact opnemen met de OR via mail 

Samenstelling  
  

Bij aanvang van het schooljaar 2021-2022 was de samenstelling van de MR als volgt:  

  

  NAAM  FUNCTIE  LID SINDS:  AFTREDEND PER:  

 

Natasja 

Anita 

Lid 

Lid 

  

 

Izabela van Delden Voorzitter 01-10-2017 30-09-2023 

Joanita Oors  Penningmeester 01-12-2014  30-09-2023 

Linda Roest Secretaris 01-10-2021  30-09-2024 

 Eva Bloot Lid 01-10-2021 30-09-2024 

 Donny van Hoeven Lid 01-10-2021 30-09-2024 

 Marleen Raven Lid 01-10-2021 30-09-2022 

 Margriet  Spierenburg Lid 01-10-2020 30-09-2023 

  

*stelt zich herkiesbaar 

 

Vergaderingen afgelopen schooljaar: 

 

Door Corona hebben de OR vergaderingen deels fysiek, deels online plaats gevonden. 

 

Vergaderdatums: 

• 18 november 2021 

• 9 december 2021 

• 3 februari 2022 

• 31 maart 2022 

• 9 juni 2022 

 

 

 

 



Openbare basisschool Sterrendonk 

Jaarverslag Ouderraad 2021-2022 
 

4 
 

Commissies Leden 

Sinterklaas  Marleen- Eva - Joanita - Izabela 

Kerstknutsel  Margriet – Carolien  

Kerst  Eva – Margriet – Donny – Izabela  

Carnaval  Marleen – Linda – Joanita  

Pasen  Izabela – Margriet  

Sportdag  Margriet – Linda 

Sterrenfeest  Izabela – Linda – Eva – Joanita  

Afscheid groep 8  Joanita – Donny  

Fotograaf  Izabela 
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Uitleg per commissie 
 

• Sint  
 
De onderbouw bracht een bezoek aan Sinterklaas in de aula en ging daarna met piet naar de schatkamer. 
Bij de bovebouw ging sint langs de klassen. 
 

• Kerst-knutsel  
 
Dit jaar hebben de kinderen van de onderbouw een kerst poppetje gemaakt van een toiletrolletje. 
De bovenbouw een kerst ornament van papier stroken. 
 
 

• Kerst  
 
De kerstlunch is i.v.m. Corona/sluiting een week vervroegd.  
 

• Carnaval 

In verband met Corona is carnaval dit jaar in aangepaste vorm gevierd. De leerlingen mochten verkleed naar 
school komen en in de eigen klas hebben ze feestelijke activiteiten gedaan. De OR heeft voor een zakje chips 
en wat te drinken gezorgd. Prins carnaval kwam op school langs, maar wegens corona heeft dit buiten plaats 
gevonden. 
 

• Pasen/lente 

Alle leerlingen hebben een stuiter paaseitje mee naar huis gekregen. 
 

• sportdag 

De kinderen hebben een koningsspelen ontbijt gehad. De OR heeft gezorgd voor een bekertje ranja en een  
ijsje in de middag. 

 

• Sterrenfeest 

Dit jaar vond het Sterrenfeest zoals van ouds in de avond plaats. Er waren diverse spellen, stormbanen, 
loterij, touwtrekken en diverse lekkernijen te verkrijgen. 

 

• Schoolfotograaf 

 
Dit jaar kwam Foto Verreijt naar onze school. Via de website konden ouders foto’s bestellen. Deze werden 
op school geleverd. Ook was er de gelegenheid om digitale foto’s te bestellen. Er zijn broertje/zusje foto’s 
gemaakt. 
 

• Afscheid groep 8 
 

Per leerling mochten 3 bezoekers naar de musical komen kijken. Na afloop was er buiten op het schoolplein 
gelegenheid voor een hapje en drankje voor de bezoekers en de leerlingen. 
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Financieel 2021-2022 
Begroting 2021-2022  

 

 
 

Inkomsten
ouderbijdrage 8.400€            240 x €35,-

25 % van gefactureerde bedrag wordt niet betaald -2.100€          

inclusief de bijdrage van stichting Leergeld

totaal inkomsten 6.300€    

Uitgaven
Sint  €               850 14%

Kerst  €               400 6%

Kerstknutsel  €               200 3%

Carnaval  €               350 6%

Pasen  €                 75 1%

Sportdag  €               175 3%

Sterrenfeest  €               900 14%

Musical / afscheid groep 8  €               650 10%

Administratieve kosten  €                 25 0%

Bankkosten  €               150 2%

Bibliotheek  €               200 3%

Cadeau’s  €                 70 1%

Diversen  €                 50 1%

Excursies  €           1.500 24%

Lustrum  €               400 6%

Schoolplein/spelletjes  €               300 5%

totaal uitgaven 6.295€    
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Begrotingstoelichting 2021-2022  

 
 

Naam begrotingspost Wat wordt hiervan betaald 

Sinterklaas 
(€ 850) 

Sinterklaascadeaus, strooigoed, schoencadeaus, drinken, speculaasje, 
bedankjes voor Sint en Pieten, accessoires voor de Sint- en pietenpakken, 
overige kosten voor de Sinterklaasviering. 

Kerst 
(€ 400) 

Tafelkleden, theelichtjes, servetten, drinken, overige kosten voor de 
kerstviering. 

Kerst knutsel 
(€ 200) 

Materialen voor knutselochtend, koffie/thee en koekje voor hulpouders, 
limonade en koekje voor de kinderen 

Carnaval 
(€ 350) 

Knutselmaterialen, kosten voor (huur van) spellen/activiteiten, chips, drinken, 
broodjes met worst/kaas, bingoprijzen, servetten, overige kosten voor de 
carnavalsviering. 

Pasen (€ 75) Paaseitjes, geschenkfolie, cadeaulint. 

Sportdag (€ 175) 2 keer drinken, gezond hapje en een ijsje. 

Sterrenfeest 
(€ 900) 

Knutselmaterialen, kosten voor (huur van) spellen/activiteiten, snoep/chips, 
drinken en bekers, loterijprijzen, aankleding, overige kosten voor het 
eindfeest. 

Musical/afscheid 
groep 8 
(€ 650) 

Drinken, koffie/thee en koekjes/ borrelhapjes voor ouders, borrelnootjes e.d. 
voor de kinderen tijdens het feest, kosten voor spellen/activiteiten tijdens het 
feest, kosten voor de aanschaf van materialen voor de musical. 
(Kosten voor de survival worden door de school betaald), afscheidsboekjes. 
Overige kosten voor afscheid in de klas 

Administratieve 
kosten 
(€ 25) 

Enveloppen en kopieerwerk t.b.v. OR. Bijvoorbeeld de facturen voor de 
ouderbijdrage, notulen van de vergaderingen en planningen voor activiteiten 

Bankkosten (€ 150) Kosten die de bank aan ons doorrekent. 

Bibliotheek 
(€ 200) 

Jaarlijks aanschaf van leesboeken voor de schoolbibliotheek. Kosten voor het 
bezoek van een schrijver. 

Cadeau’s 
(€ 70) 

Als er bijzondere gebeurtenissen zijn (geboorte kind/ jubileumjaar huwelijk/ 
enz) bij de leerkrachten, krijgen ze namens de OR een cadeautje. 

Diversen 
(€ 50) 

Kosten die worden gemaakt voor de kijkavond zoals koffie en thee (€ 25) 
Verder alles wat niet onder een andere post is onder te brengen 

Excursies 
(€ 1500) 

Het maken van een educatieve excursie. De jaarlijkse schoolreis valt hier niet 
onder. 

Lustrum 
(€ 400) 

Dit jaar gaan we weer sparen voor het 50 jarig bestaan van de school.  

Schoolplein/spelletjes  
(€ 300) 

Onderhoud schoolplein, aanschaf van speelmaterialen voor binnen en buiten 
(waar de kinderen tijdens de pauzes mee kunnen spelen). 
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Overzicht inkomsten en uitgaven 2021-2022 

 

 

 

Totalen per categorie 2021-2022 
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Overzicht ouderbijdrage 2021-2022  

 

 

      

Overzicht ouderbijdrage 2016-2022  
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Financieel jaarverslag 2021-2022 

 
 

Post Toelichting 

Begroot Reëel 

Sinterklaas Binnen budget gebleven.   
850 823,04 

Kerst Ruim binnen budget gebleven.  
Dit door de 50% korting op de boodschappen bij Jumbo 400 266,94 

Kerst knutsel Budget voor deze activiteit is conform begroting. 

200 204,79 

Carnaval Carnaval is in een aangepaste vorm gevierd.  
350 313,02 

Pasen Ruim buiten budget. Dit omdat we iets anders hebben geprobeerd als het 
standaard zakje met paaseitjes. 75 153,23 

Sportdag Dit jaar ruim binnen budget gebleven. Dit jaar alleen ranja en een ijsje gekocht. 

175 46,86 

Sterrenfeest 900 + 500 = 1400(van de gemeente zap budget die we hadden gekregen voor de 
corona). Er is 904,15 opgehaald aan de verkoop. Zou het op 741,22 aan kosten 
komen en zou er 158,78 budget over zijn. 

900 1645,37 

Afscheid groep 8 Binnen budget gebleven.  

 650 625,01 

Administratiekosten Budget blijft gelijk.  

25 44,26 

Bankkosten Dit jaar binnen budget gebleven.   
150 130,32 

Bibliotheek Schrijver is langs geweest.  

200 200 

Cadeaus Geboorte cadeaus voor leraren, afscheid van leraren. cadeaubonnen en kaarten 
voor de aftredende OR-leden.  70 125,83 

Diversen 
 

50 0 

Excursies Wegens corona zijn er minder excursies geweest 

1500 1247,00 

Lustrum We gaan weer sparen voor het lustrum voor over 3 jaar. 

400 400 

Schoolplein/ 
spelletjes 

Boven budget in overleg, omdat de post excursies minder was.  

300 359,26 
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Financieel 2022-2023 
Voorlopige Begroting 2022-2023  
 

De begroting is nog niet definitief omdat een aantal kostenposten nog bekeken worden door het 

schoolbestuur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten Gaat eventueel niet door

Ouderbijdrage 8.785€       251 x €35,- Wel ondersteuning OR, niet kosten

25 % van gefactureerde bedrag wordt niet betaald -2.196€     Budget wordt herzien

Vervalt

Totaal inkomsten 6.589€  Er wordt bekeken wat de school kan bijdragen

Uitgaven
Sint  €         950 14%

Kerst  €         504 8%

Kerstknutsel  €         300 5%

Carnaval  €         400 6%

Pasen  €            85 1%

Sportdag/ Koningsdag  €               - 0%

Sterrenfeest  €      1.200 18%

Musical / afscheid groep 8  €         725 11%

Administratieve kosten/diversen  €            75 1%

Bankkosten  €         150 2%

Bibliotheek  €         200 3%

Cadeau’s  €               - 0%

Diversen  €               - 0%

Excursies  €      1.300 20%

Lustrum  €         400 6%

Schoolplein/spelletjes  €         300 5%

Totaal uitgaven 6.589€  
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Voorlopige Begrotingstoelichting 2022-2023 

 

Naam begrotingspost Wat wordt hiervan betaald 

Sinterklaas 
(€ 950) 

Sinterklaascadeaus, strooigoed, schoencadeaus, drinken, speculaasje, 
bedankjes voor Sint en Pieten, accessoires voor de Sint- en pietenpakken, 
overige kosten voor de Sinterklaasviering. 

Kerst 
(€ 504) 

Tafelkleden, theelichtjes, servetten, eten, drinken, overige kosten voor de 
kerstviering. 

Kerst knutsel 
(€ 300) 

Materialen voor knutselochtend, koffie/thee en koekje voor hulpouders, 
limonade en koekje voor de kinderen 

Carnaval 
(€ 400) 

Knutselmaterialen, kosten voor (huur van) spellen/activiteiten, chips, drinken, 
broodjes met worst/kaas, bingoprijzen, servetten, overige kosten voor de 
carnavalsviering. 

Pasen (€ 85) Paaseitjes, geschenkfolie, cadeaulint. 

Sportdag / 
Koningsdag 

Kosten komen voor rekening  van school, alleen ondersteuning bieden bij de 
activiteiten. 

Sterrenfeest 
(€ 1200) 

Knutselmaterialen, kosten voor (huur van) spellen/activiteiten, snoep/chips, 
drinken en bekers, loterijprijzen, aankleding, overige kosten voor het 
eindfeest. 

Musical/afscheid 
groep 8 
(€ 725) 

Drinken, koffie/thee en koekjes/ borrelhapjes voor ouders, borrelnootjes e.d. 
voor de kinderen tijdens het feest, kosten voor spellen/activiteiten tijdens het 
feest, kosten voor de aanschaf van materialen voor de musical. 
(Kosten voor de survival worden door de school betaald), afscheidsboekjes. 
Overige kosten voor afscheid in de klas 

Administratieve 
kosten / Diverse 
(€ 75) 

Enveloppen en kopieerwerk t.b.v. OR. Bijvoorbeeld de facturen voor de 
ouderbijdrage, notulen van de vergaderingen en planningen voor activiteiten. 
Ook koffie en thee voor ouders tijdens informatieavonden vallen onder deze 
kostenpost. 

Bankkosten (€ 150) Kosten die de bank aan ons doorrekent. 

Bibliotheek 
(€ 200) 

Jaarlijks aanschaf van leesboeken voor de schoolbibliotheek. Kosten voor het 
bezoek van een schrijver. 

Excursies 
(€ 1300) 

Het maken van een educatieve excursie. De jaarlijkse schoolreis valt hier niet 
onder. 

Lustrum 
(€ 400) 

Dit jaar gaan we weer sparen voor het 50 jarig bestaan van de school.  

Schoolplein/spelletjes  
(€ 300) 

Onderhoud schoolplein, aanschaf van speelmaterialen voor binnen en buiten 
(waar de kinderen tijdens de pauzes mee kunnen spelen). 

 


